
 

 
 
 
 
Fonds (Verbraaken) voor versterking van bij NMFF aangesloten organisaties 
 
Al vele jaren beschikt Natuur en Milieufederatie Flevoland over het NMFF Fonds Verbraaken dat als doel 
heeft om onze lidorganisaties financieel te ondersteunen. Aangesloten lidorganisaties kunnen ieder jaar op 
dit Fonds een beroep doen. Het Fonds is mogelijk vanwege een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij 
en heeft jaarlijks een bedrag van € 5.000,- voor alle ingediende aanvragen.  
 
Jaarlijks maken veel lidorganisaties dankbaar gebruik van het NMFF-Fonds. Op de website 
http://nmfflevoland.nl/wie-zijn-wij/nmff-fonds-verbraaken/ is een overzicht te vinden van de voorgaande jaren.  
 
Het bestuur ontvangt graag voor 1 oktober verzoeken van lidorganisaties die een beroep willen doen op het 
NMFF Fonds Verbraaken. Aanvragen dienen te gebeuren via bijgesloten en ondertekend aanvraagformulier. 
Eind oktober besluit het bestuur over de ingediende verzoeken. Over het besluit wordt iedere aanvrager op 
de hoogte gesteld. 
 
Een verzoek voor ondersteuning dient ingediend te worden 1 oktober bij: Barbara Karsenboom via 
b.karseboom@nmfflevoland.nl.  
 
Toetsingscriteria zijn: 

o is het verzoek van een lidorganisatie 
o is het financiële verzoek gericht op versterking van de lidorganisatie (in profiel en slagkracht) 
o past de gevraagde financiële ondersteuning bij het beleid van de NMFF (conform statuten 

en meerjarenplan en werkplan). 
o Is de lidorganisatie bereid om te vermelden op uitingen dat NMFF de activiteit (mede) 

financieel heeft ondersteund via het logo “Powered bij NMFF” 
 
 
Directeur en Bestuur Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland 
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Aanvraagformulier voor NMFF Fonds Verbraaken 
 

1. Naam Lidorganisatie:  ………………………………………………………………………..…………. 
 

2. Contactpersoon:  ……………………………………………………………………………………. 
 
 

3. E-mail adres:  ……………………………………………………………………………………. 
 

4. Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 
 

5. Naam (doel) activiteit: …………………………………………………………………………………….. 
Doel: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Omschrijving van de activiteit: 
 
 
a. Wat wilt u gaan doen: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
b. Wanneer wilt u dit gaan doen: ………………………………………………………………………… 

 
 
 
7. Omschrijving van de te bereiken resultaten: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

8. Op welke wijze draagt deze activiteit bij aan de versterking van de eigen organisatie? 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
9. Gevraagd bedrag bij NMFF-Fonds van NMF- Flevoland 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

10. Welke bankrekening nummer mag het bedrag overgemaakt worden? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 
 

 
11. Bij een aanvraag voor cofinanciering, ook toevoegen welke toezeggingen of bedragen zijn gevraagd 

bij andere financiers. 
 
 
 

12. Welke ondersteuning is gewenst vanuit het bureau NMFF 
 
– welke competentie: … 
 
– welke ureninzet: …. 

 

Voorwaarden: 
Indien de activiteit wordt gehonoreerd door het bestuur van NMF Flevoland vereisen wij het volgende: 

− toezenden van eindverslag en facturen van gemaakte kosten, uiterlijk 2 maanden na afloop activiteit  

− artikel over de activiteit, voor opname op de NMF Flevoland- website en in de NMF Flevoland 
Nieuwsbrief (uiterlijk 4 weken na afloop activiteit) 

− verplichtte vermelding bij communicatieve uitingen van de zin: 'Deze activiteit is mede mogelijk door 
een bijdrage van Natuur- en Milieufederatie Flevoland' plus het logo Powered bij NMFF. 

 
 
 
Datum: 
……………………..  
 
 
Naam aanvrager: 
…………………………..  
 
 
Handtekening: 
…………………………….. 
 


